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1. Trata-se de expediente decorrente de pedido formulado pelo
INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TÍTULOS DO BRASIL – 
SECCÇÃO PARANÁ, requerendo, em síntese, o acolhimento dos pedidos quanto à
“possibilidade de intimação por “correio eletrônico ou aplicativo, com solicitação de
resposta ou envio de confirmação de leitura” com consequente pagamento remoto; e a
possibilidade de cancelamento de registro de protesto por meio eletrônico (email ou outra
forma), nos moldes do Provimento nº 22, de 31 de março de 2020, editado pela
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina.

Aduz, para tanto, que o referido Provimento, que dispõe acerca do
atendimento ao público e a prática de atos notariais e de registros públicos durante o
período de distanciamento decorrente da crise pandêmica causada pelo novo Coronavírus
(Covid-19) no Estado de Santa Catarina, em seu art. 37 prevê expressamente a
possibilidade da intimação ser realizada no formato eletrônico, de modo que, no caso do
Paraná, como há autorização no próprio Código de Normas (art. 788, CNFE), para os
tabelionatos de protesto é recomendável a regulamentação específica para este momento
para fins da intimação eletrônica.

Quanto à possibilidade de requerimento de cancelamento de protesto por
meio eletrônico, outra vez faz menção ao Provimento nº 22 de Santa Catarina (art. 29),
salientando que o Código de Normas do Foro Extrajudicial do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná prevê as formas de cancelamento, não excluindo a hipótese regulada
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excepcionalmente pela Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no
sentido de ser permitido solicitação de cancelamento por meios eletrônicos, a fim de evitar
contatos pessoais.

Por fim, ressalta que com essas duas providências solicitadas (intimação
eletrônica e cancelamento eletrônico), caso deferidas, cumprem-se as normas excepcionais
para combate ao COVID-19 e, ao menos tempo, permitem aos tabeliães de protesto a
manutenção da atividade.

É, em síntese, o relatório.

2. Registre-se, de início, o disposto no art. 8º da Portaria nº 3320/2020,
editado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, no sentido de que serão
mantidos os serviços relativos ao protesto prestados por intermédio dos sites
http://paranaprotesto.com.br/ e http://www.protestodetitulos.org.br/ .

Pois bem, considerando a permanência da situação de emergência
decorrente do novo Coronavírus (COVID 19), bem como da maior parte das medidas
adotadas em âmbito Federal e Estadual e a despeito das medidas de isolamento social e
imposição de quarentena aos indivíduos, é salutar destacar que os tabeliães de protesto
deverão lançar mão de todos os meios que estiverem à sua disposição para a intimação do
devedor a fim de evitar o contato pessoal e o deslocamento.

Ademais, é importante destacar que o próprio art. 788 do Código de
Normas do Foro Extrajudicial do Estado do Paraná dispõe que a “remessa da intimação
poderá ser feita por portador do próprio tabelião, ou por qualquer outro meio, desde que
o recebimento fique assegurado e comprovado por protocolo, aviso de recebimento (AR)
ou documento equivalente”. Grifei.

Sendo assim, enquanto perdurarem as medidas restritivas de locomoção e
atendimento ao público decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), será
excepcionalmente permitida a intimação dos devedores exclusivamente por meio de
correio eletrônico ou aplicativo, desde que atendidos os seguintes requisitos:

1)  Solicitação de resposta ou envio de confirmação de leitura;

2) Para a realização da intimação eletrônica, e não sendo fornecido
endereço eletrônico pelo credor ou apresentante, o tabelião poderá utilizar as
informações fornecidas pelos próprios devedores ou coobrigados e constantes em
bancos de dados públicos, em bancos de dados de acesso restrito a notários e a
registradores e por eles mantidos, e ainda informações constantes no acervo da
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própria serventia;

3) A intimação eletrônica será enviada em dois dias em sequência ao
devedor, e não havendo resposta acusado o recebimento, serão considerados
esgotados os meios para sua localização pessoal e permitida sua intimação editalícia;

4) O tabelião deverá disponibilizar, junto com a intimação, meio que
permita pagamento remoto.

 

Quanto à possibilidade de formulação de pedido de cancelamento
eletrônico, entendo pela possibilidade a fim de evitar o contato pessoal e a aglomeração de
pessoas, além de que não se vislumbra nenhum prejuízo quanto ao encaminhamento dos
documentos e arquivos no formato digital ou digitalizado.

Aliás, o cancelamento pode ser solicitado mediante apresentação de
declaração de anuência em meio eletrônico, diretamente à Central de Remessa de Arquivos
(CRA) mantida pelo Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Paraná́,
bem como, através da utilização de certificado digital, emitida no âmbito da ICP-Brasil,
chancela eletrônica ou, na forma de convênio firmado pelo interessado, de outro meio de
comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, nos moldes
previstos no art. 830, §3º, do Código de Normas do Foro Extrajudicial do Estado do
Paraná.

Dito isso, enquanto perdurarem as medidas restritivas de locomoção e
atendimento ao público decorrente da expansão do novo Coronavírus (COVID-19), o
devedor ou interessado poderá requerer o cancelamento do protesto mediante o
encaminhamento, ao endereço eletrônico da serventia, da documentação prevista no art.
830 do Código de Normas do Foro Extrajudicial do Paraná.

3. Ante o exposto, defiro os pedidos formulados pelo Instituto de Estudos
de Protestos de Títulos do Brasil –  Secção Paraná, para o fim de reconhecer, de forma
excepcional: a) a possibilidade de intimação por “correio eletrônico ou aplicativo, com
solicitação de resposta ou envio de confirmação de leitura” com consequente pagamento
remoto e b) a possibilidade de cancelamento de registro de protesto por meio eletrônico
(email ou outra forma), desde que atendido todos os demais requisitos mencionados nessa
decisão.

4. À Unidade DCJ-DMAP para que expeça Ofício Circular com as
orientações aos Tabeliães de Protesto para fins de intimação e cancelamento de títulos
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durante a restrição decorrente do enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus,
acompanhado de cópia desta decisão.

5. Cientifique o Corregedor da Justiça, Desembargador Luiz Cezar
Nicolau.

6. Ciência à Assessoria Correicional.

 

Curitiba, data registrada no sistema.

 

Des. José Augusto Gomes Aniceto

Corregedor-Geral da Justiça

Documento assinado eletronicamente por José Augusto Gomes Aniceto,
Desembargador, em 03/04/2020, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjpr.jus.br/validar
informando o código verificador 5043622 e o código CRC 73D59049.
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